
 

 
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

   

НАКАЗ 
 

   28.01.2022                                                                                               № 51-од  

 

Про організацію та проведення 

тижня точних наук 

 

Згідно з планом роботи школи на 2021-/2022 навчальний рік, з метою 

популяризації ідей математики та підтримки талановитих школярів, розвитку їх 

інтелектуальних здібностей, активізації творчої діяльності вчителів,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести тиждень точних наук з 31.01  по  04.02.2022 року. 

2. Затвердити план проведення тижня точних наук (додається). 

3. Затвердити оргкомітет для проведення тижня точних наук у складі: 

Голова оргкомітету:  

Татарин Л.М.- заступниця директорки з навчальної роботи. 

Члени оргкомітету:   

            Ямбор Н.В., вчителька математики, керівник ШМО вчителів    

                                   математики та інформатики; 

            Юрійчук Р.В., вчителька математики; 

            Федик Н.М., вчителька математики; 

            Огданський С.В., вчитель інформатики; 

            Клим О.В., вчитель інформатики. 

4. Заступниці  директорки з навчальної роботи Татарин Л.М.:  

4.1. Розробити методичні рекомендації щодо проведення тижня точних наук. 

4.2. Забезпечити організаційний та науково-методичний супровід тижня точних 

наук.  

4.3. За результатами проведення тижня підготувати підсумковий наказ.                                                                              

5. Керівниці шкільного методичного об’єднання вчителів математики та 

інформатики Ямбор Н.В. підвести результати проведення Тижня, відзначити 

найактивніших учнів.                                                                                               



6. Педагогу-організатору Юрійчук Р.В. та лаборантці сайту закладу Вадилюк 

І.Ю. матеріали проведення Тижня висвітлити на сторінці в соціальній мережі 

Facebook та на сайті закладу. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директорка закладу                                                 Оксана СИЧОВА 

 

 

 

З наказом ознайомлені:                                   

                                                        _____________ Татарин Л.М. 

                                                        _____________ Ямбор Н.В. 

                                                        _____________ Юрійчук Р.В. 

                                                        _____________ Федик Н.М. 

                                                        _____________ Огданський С.В. 

                                                        _____________ Клим О.В. 

                                                        _____________ Юрійчук Р.В. 

                                                        _____________ Вадилюк І.Ю. 

 

                                                                       

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом по закладу 

від 28.01.2022 року 

№51-од 
План заходів 

щодо проведення тижня математики та інформатики 

31.01.22-04.02.22 

 

День тижня Заходи 

 

Учасники 

 

 

Понеділок 

1). Виставка-конкурс стіннівок, ребусів, 

малюнків,створення відеороликів 

2). Перегляд відео за темою: «Залежність 

від гаджетів» 

2-11 класи 

8 класи 

 

Вівторок 

1). Усний журнал «Цікаві факти з життя 

математиків». 

2) Перегляд відео за темою: «Залежність 

від гаджетів» 

   10-А,10-Б 

класи 

7 класи 

 

 

Середа 

1) Інтелектуальна гра з математики на 

тему: «Рівняння»  

2) Щасливе число 

3) Узагальнений урок із теми: «Звичайні 

дроби» 

 

8-Б клас 

10-11 класи 

5-А клас 

 

 

 

 

Четвер 

1). Цікавий урок на тему «Алгоритм з 

повторенням». 

2) Вікторина з математики «Маленький   

розумник». 

 

4-А клас 

6-А клас 

9 клас 

 

П’ятниця 

1). «Подорож містом математичних 

загадок» 

2). Підведення підсумків тижня 

5-7 класи 

2-11 класи 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


